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Plenárního zasedání se zúčastnili spolkový ministr hospodářství a technologie pan Michael GLOS, 
jenž vystoupil jménem současného předsednictví Rady EU, a paní Viviane REDING, členka 
Evropské komise pro informační společnost a média, jejíž účast se týkala přijetí dvou stanovisek. 
 
 
1. PŘIJETÍ USNESENÍ: PROVÁDĚNÍ OBNOVENÉ LISABONSKÉ 

STRATEGIE 
 
− Odkaz: Usnesení – CESE 298/2007 
 
− Klíčové body: 

 
Usnesení EHSV Provádění obnovené Lisabonské strategie je průběžnou zprávou pro zasedání 
Rady na jaře 2007. Usnesení je součástí iniciativy Výboru s cílem zvýšit osvojení Lisabonské 
strategie na úrovni Společenství a odráží trvalý závazek EHSV přispívat k lepšímu provádění 
obnovené strategie.  
 
EHSV velmi podporuje národní programy reforem (NPR) a jejich plné provádění. Zdůrazňuje 
význam politického ztotožnění členských států s Lisabonskou strategií. EHSV vyzývá k posílení 
účinných partnerství a nových spojení se sociálními partnery a občanskou společností, zejména 
s národními hospodářskými a sociálními radami a podobnými poradními orgány. Je třeba zaručit 
efektivní víceúrovňovou správu, která bude důsledně monitorována Evropskou komisí. 
 
EHSV považuje celou strategii za dynamický proces, který vyžaduje neustálé dolaďování 
v členských státech, Radě i Komisi. Okamžitou pozornost vyžaduje několik otázek: na národní 
a regionální úrovni by členské státy měly v národních rozpočtech jasněji určit priority týkající se 
Lisabonské strategie. Musí být přezkoumán celý řetězec vzdělávání a je třeba se zabývat vlivem 
demografických změn hospodářství, trh práce a zdravotnictví. Na evropské úrovni jsou 
naléhavými prioritami časové plány a termíny pro dohodnuté priority, společná energetická 
politika a problematika změny klimatu. 
 
EHSV vyzývá Evropskou radu, aby plně podpořila tento přístup a zapojila organizovanou 
občanskou společnost do provádění obnovené Lisabonské strategie tak, aby v něm hrála aktivnější 
roli. Letos v létě předloží čtyři zprávy k těmto tématům: Investice do znalostí a inovací, Potenciál 
podniků, zejména malých a středních podniků, Zaměstnanost prioritních skupin a Energetická 
politika, které budou základem jeho souhrnné zprávy za rok 2008 určené pro Evropskou radu. 

 
– Kontaktní osoba: pan Gilbert Marchlewitz 

(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
pan Juri Soosaar  
(Tel.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. OCHRANA ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ OCHRANA 
 

• Zaměstnanci – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
− Zpravodaj: pan VERBOVEN (Zaměstnanci – BE) 
 
− Odkazy: KOM(2006) 652 v konečném znění – 2006/0214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 

208/2007 
 
− Klíčové body: 
 

Výbor schvaluje v hlavních rysech předložený návrh, žádá Komisi o zohlednění dvou zmíněných 
výhrad a o příslušnou úpravu znění bodů odůvodnění a doufá, že Parlament a Rada návrh brzy 
schválí. 

 
− Kontaktní osoba: pan Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Azbest 
− Zpravodaj: pan VERBOVEN (Zaměstnanci – BE) 
 
− Odkazy: KOM(2006) 664 v konečném znění – 2006/0222 (COD) – CESE 61/2007 fin - CESE 

209/2007 
 
− Klíčové body: 

 
EHSV 
• schválil návrh a vyjádřil přání, aby byl urychleně schválen Parlamentem a Radou,  
• opět potvrdil svůj požadavek, aby členské státy ratifikovaly Úmluvu č. 162 o bezpečnosti při 

používání azbestu Mezinárodní organizace práce (MOP). 
 
− Kontaktní osoba: pan Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

• Vodní politika/normy environmentální kvality 
– Zpravodaj: pan BUFFETAUT (Zaměstnavatelé – FR) 
 
− Odkazy: KOM(2006) 397 v konečném znění - 2006/0129 (COD) – CESE 204/2007 
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– Klíčové body: 
 

EHSV souhlasí s obecným pojetím směrnice. 
 
EHSV souhlasí s navrženým úvodním seznamem prioritních látek a jejich norem. Vyzývá však 
k doplnění o chybějící normy pro olovo a nikl a zavedení spolehlivého postupu pravidelného 
revidování tohoto seznamu a norem, aby bylo možné jej v případě potřeby pružně a účinně 
aktualizovat.  
 
Dosažení cílů environmentální kvality do roku 2015 bude výzvou. EHSV nicméně naléhá, aby 
členské státy zintenzívněly úsilí nutné k dosažení těchto cílů. 
 
Výbor zdůrazňuje, že je nezbytné zavést systém výměny informací a kontroly akce členských 
států při provádění této směrnice a uskutečnění jejích cílů. Souhlasí s iniciativou Komise týkající 
se rozvoje systému informací o vodě pro Evropu („Water Information System for 
Europe“ (WISE)). 
 
Doporučuje, aby se dbalo na soulad nové směrnice s existujícími platnými předpisy a aby se 
přijala vhodná evropská legislativa pro určité zdroje znečištění, které nezohledňuje současná 
legislativa (např. znečištění šířené prostředky pro domácnost). 

 
– Kontaktní osoba: paní Filipa Pimentel 

(Tel.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

• Zastavení ztráty biologické rozmanitosti 
– Zpravodaj: pan RIBBE (Různé zájmy – DE) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 216 v konečném znění – CESE 205/2007 

 
– Klíčové body: 
 

V popisu situace se EHSV a Komise shodují: zachování biologické rozmanitosti je nezbytným 
a klíčovým úkolem, pro který existují nejen etické a morální důvody. Existuje i dostatek 
ekonomických důvodů, které vyžadují rychlé a úspěšné jednání. Ekonomické ztráty, které 
vyplývají z poklesu ekosystémových služeb, jsou již dnes vyčíslené na několik stovek miliard eur. 
To je plýtvání, které si naše ekonomiky prostě nemohou dovolit. 
 
Pokles biologické rozmanitosti v Evropě je výsledkem milionů jednotlivých rozhodnutí 
v posledních desetiletích, ke kterým v převážné většině případů docházelo v rámci platných 
zákonů. Podíl nelegálních opatření na poklesu biologické rozmanitosti v Evropě je okrajový. 
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Rozvoj biologické rozmanitosti je - přes politické sliby - bohužel stále negativní, což není 
zapříčiněno nedostatkem znalostí. Doposud chyběla politická vůle k prosazení opatření, která jsou 
již dávno uznávána za nezbytná. Zkušenosti se soustavou Natura 2000 mluví samy za sebe. 
 
Hlavní bod kritiky sdělení Komise vidí EHSV v chybějící strategické diskusi o tom, jak je možné, 
že mezi požadavkem, oznámením a skutečností zejí v zachování biologické rozmanitosti tak 
nápadné trhliny. EHSV lituje, že tento problém byl ve sdělení Komise a v akčním plánu téměř 
zcela opomenut. 
 
EHSV proto považuje za obzvláště důležité zaměřit se v prvé řadě na oblast politiky 4, totiž na 
zlepšení znalostní základny, aby si občané i politici uvědomili skutečné důsledky svého jednání. 
 

– Kontaktní osoba: paní Annika Kozinek 
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 

• Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) - Kodifikace 
– Zpravodaj: pan OSBORN (Různé zájmy – UK) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 543 v konečném znění – 2006/0170 (COD) – CESE 206/2007 
 
– Kontaktní osoba: paní Annika Kozinek 

(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 

4. VNĚJŠÍ VZTAHY 
 

• Vztahy mezi EU a Japonskem: úloha občanské společnosti 
– Zpravodajka: paní PÄÄRENDSON (Zaměstnavatelé – EE) 
 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 214/2007 
 
– Klíčové body: 

 
Komise vyzvala EHSV, aby prozkoumal vývoj událostí v občanské společnosti v Japonsku 
a zvážil způsoby spolupráce EU a japonské občanské společnosti s cílem dále posílit vztahy mezi 
EU a Japonskem. 
 
Úloha občanské společnosti v Japonsku má stále větší význam, i když se zaměřuje hlavně na 
místní a regionální problémy. 
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Vytvoření více silnějších styků si vyžádá dlouhý čas a zásadní bude výběr nejlepších partnerů. 
Důležitým počátečním krokem by mohlo být uspořádání setkání, na kterém by byly 
identifikovány společné problémy a zváženo, jak je začít řešit. 
 
Po čase by mohl být zahájen strukturovanější dialog podle modelu kulatého stolu. 

 
– Kontaktní osoba: pan Loïc Defaye 

(Tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 
5. KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

 

• Statistické informace – poradní výbor 
– Zpravodajka: paní FLORIO (Zaměstnanci – IT) 
 
– Odkaz: CESE 202/2007 
 
− Klíčové body: 

 
Posílení strategické úlohy CEIES při výběru priorit a při hodnocení, s možností zřizovat pracovní 
skupiny ad hoc, je důležitým krokem k tomu, aby tomuto orgánu byla poskytnuta odpovědnost 
a prostředky, které mu přísluší.  
 
EHSV má nicméně pochybnosti o novém složení výboru, ve kterém je příliš silné institucionální 
zastoupení, které navíc nezaručuje skutečný pohled institucí, jako je Evropský parlament nebo 
samotný Evropský hospodářský a sociální výbor, které zastupují řadu odlišných politických 
názorů a zájmových skupin. 
 
Vzhledem k úloze, kterou zastává, a svému složení, kterým se vyznačuje, by EHSV měl mít 
zvláštní důležitost při konzultacích, nejen z důvodu své institucionální úlohy, ale i pro svou 
schopnost vyjadřovat pohled evropské občanské společnosti.  
 

− Kontaktní osoba: pan Roberto Pietrasanta 
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 

• Strategie pro bezpečnou informační společnost 
– Zpravodaj: pan PEZZINI (Zaměstnavatelé – IT) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 251 v konečném znění – CESE 211/2007 
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– Klíčové body: 
 
Výbor se domnívá, že vzhledem k šíři fenoménu a jeho důsledkům pro ekonomiku i soukromý 
život by Komise měla vynaložit další úsilí na uskutečnění inovační a koordinované strategie. 
EHSV zdůrazňuje, že aspekt informační bezpečnosti nemůže být jakkoli oddělován od posilování 
ochrany osobních dat a od ochrany svobod, což jsou práva zaručovaná Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv. Klade si otázku, jaká je současná přidaná hodnota návrhu a připomíná 
závěry o informační společnosti přijaté v roce 2005 na světovém summitu v Tunisu, které byly 
v březnu 2006 přijaty Valným shromážděním OSN: EHSV zdůrazňuje, že strategie Společenství 
by se měla dále zabývat tématy, jako jsou preventivní opatření, technické normy, digitální 
identifikace, posouzení rizik, pilotní akce ve školách, posílení koordinace na vnitrostátní 
a mezinárodní úrovni atd. 

 
– Kontaktní osoba: pan Siegfried Jantscher 

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Předpisový rámec pro sítě elektronických komunikací 
– Zpravodaj: pan McDONOGH (Zaměstnavatelé – IE) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 334 v konečném znění – CESE 212/2007 
 
− Klíčové body: 
 

Výbor převážně podporuje návrhy Komise a domnívá se, že předpisový rámec musí být 
přizpůsoben strategii rozvoje odvětví IKT. Konkrétně EHSV uznává význam předpisového rámce 
pro vytvoření jednotného evropského informačního prostoru, který bude nabízet cenově dostupné 
a bezpečné širokopásmové komunikace s bohatým a rozmanitým obsahem a bohatými 
a rozmanitými digitálními službami, výkon na světové úrovni ve výzkumu a inovacích v oblasti 
IKT odstraněním propasti vzhledem k hlavním evropským konkurentům. Navíc by měla být 
zřízena Evropská agentura pro spektrum s cílem vytvořit souvislý a integrovaný režim 
celoevropské správy spektra a Komise by měla zvýšit svoji pozornost, pokud jde o regulační 
opatření prosazovaná vnitrostátními regulačními orgány, a tak podpořit rozmanitost nabídek. 
Výbor dále věří, že vzhledem ke vzrůstajícímu významu širokopásmových služeb pro 
hospodářský a sociální rozvoj by se širokopásmové připojení mělo stát součástí definice 
univerzální služby. 

 
– Kontaktní osoba: paní Agota Bazsik 

(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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6. DOPRAVA A LOGISTIKA 
 

• Evropská politika v oblasti logistiky 
– Zpravodaj: pan RANOCCHIARI (Zaměstnavatelé – IT) 
 
– Odkaz: Průzkumné stanovisko – CESE 210/2007 
 
– Klíčové body: 

 
EHSV sdílí názor, že logistika v oblasti dopravy a intermodální řešení jsou především aktivity 
obchodního druhu, a tedy aktivity, které musí provozovat průmysl. Nicméně je jasné, že veřejné 
orgány zde mají svou roli, která spočívá ve vytvoření vhodných rámcových podmínek tak, aby 
otázky logistiky v oblasti dopravy a intermodality měly stále své místo v popředí politických 
priorit. Toto řešení by mělo být zaměřeno na zlepšení institucionálního rámce pro inovace 
v logistice a zajišťovat přitom naprostou rovnováhu ekonomických, sociálních 
a environmentálních potřeb, přičemž interní řízení podnikové logistiky by bylo ponecháno v rukou 
podniků. V této souvislosti EHSV vítá, že Komise v této věci změnila názor, jak vyplývá ze 
sdělení Komise jež bylo zveřejněno v červnu. Toto sdělení se zabývá různými možnostmi, ale 
vždy v rámci udržitelné mobility. Rozsáhlý úkol spočívá v propojení různých druhů dopravy, kde 
je to možné, tak, aby se co nejvíce využilo účinnosti a pohodlí všech druhů dopravy, přičemž musí 
být zajištěny příslušné technické, praktické a ekonomické podmínky. Realizace politiky 
Společenství, která tyto podmínky vytvoří, resp. bude dále rozvíjet tento základ, představuje 
výzvu pro EU. 

 
– Kontaktní osoba: paní Maria José Lopez Grancha 

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Vylepšení námořních pracovních norem 
– Zpravodaj: pan ETTY (Zaměstnanci – NL) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 287 v konečném znění – CESE 213/2007 
 
– Klíčové body: 
 

EHSV může pochválit Komisi za podporu, kterou vyslovila práci MOP, jež vyústila v tuto novou 
úmluvu. EHSV může poukázat na to, že úmluva je výsledkem delikátní rovnováhy, které bylo 
dosaženo při rozhodování na mezinárodní úrovni a v tripartitním prostředí.  
 
Ratifikace je čistě záležitostí členských států, jelikož EU není členem MOP. EHSV očekává, že 
členské státy budou úmluvu ratifikovat co nejdříve, doufejme, že v roce 2008 s podporou Komise 
pro dosažení dohody s členskými státy.  
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EHSV by rád podotkl, že jakékoliv řešení, které Komise navrhne pro zajištění koordinace 
Společenství v tripartitním rozhodovacím procesu, by v žádném případě nemělo oslabit tripartitní 
ustanovení MOP na vnitrostátní úrovni. 
 
EHSV doporučuje, aby Komise podpořila schůzky expertů MOP týkající se vytvoření operačních 
pokynů pro kontrolu vlajky a pro státní přístavní inspekce. 

 
– Kontaktní osoba: paní Maria José Lopez Grancha 

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

7. ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOV 
 

• Čistokrevný plemenný skot 
– Zpravodaj: pan BROS (Různé zájmy – FR) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 749 v konečném znění – 2006/0250 (CNS) – CESE 207/2007 
 
– Kontaktní osoba: pan Arturo Iñiguez Yuste 

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 


